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Vážení čtenáři a čtenářky,
dnes dostáváte do rukou první číslo našeho cechovního
časopisu CTI INFO 1/2012. A bude to rok jubilejní, poněvadž v něm oslavíme již 20. výročí založení CTI ČR. Na
oslavy je času ještě dost, protože jsou před námi velmi
náročné cíle, které jsme si vytkli.
Především, a usilovně jsme na tom pracovali již na
lednové výstavě INFOTHERMA v Ostravě, se chceme
zaměřit na kvalitní výrobky firem. Tento počin jsme sice
již měli ve svém připraveném programu na letošní rok,
ale, že je to správný krok, nám potvrdil už na listopadovém Aquathermu v Praze
technický manažér Oventropu pro ČR pan Jan Kadleček. Chceme dát dohromady
špičkové výrobky firem, které na tuzemských či zahraničních výstavách dobře
prezentují precizní práci našich konstruktérů a dělníků. Mnohé získávají ocenění,
zlaté medaile či diplomy, na některé se však z nejrůznějších důvodů nedostane.
A tak nejen budeme o těchto kvalitních výrobcích psát, představovat je odborné
i laické veřejnosti, ale chceme ty nejlepší a srovnatelné se zahraničím, i oceňovat,
a to Topenářskou či Instalatérskou značkou kvality.
A na závěr dnešního úvodníku, bych chtěl, Vás čtenáře našeho časopisu, požádat
o příspěvky k 20. výročí CTI ČR. Tentokrát na téma – Jak Cech topenářů a instalatérů ČR ovlivnil Vaši osobní či firemní činnost. Vaše příspěvky i s fotografiemi
budeme postupně otiskovat.
Mgr. František Meitner
vydavatel a šéfredaktor

Sedmdesátka Ing. Vladimíra Valenty
Dne 10. března 2012 oslaví v kruhu rodinném své 70. narozeniny Ing. Vladimír
Valenta. A tak se k jeho gratulantům, tento slavnostní den připojujeme nejen
členové prezidia, ale i další naši členové Cechu topenářů a instalatérů České
republiky, kteří s ním měli možnost řadu let spolupracovat. Všichni především
panu Valentovi přejeme hodně zdraví, osobní pohody v rodinném životě, ale ještě
hodně chuti do další topenářské práce. Nejen mě, ale i dalším členům našeho
cechu, jak odešel sám tak trochu do ústraní, nám v topenařině chybí. Hlavně
jeho nápady, které vedly k velkému rozšíření činnosti cechu, pracovitost, smysl
pro pořádek a zejména časté pracovní setkávání. A proto pane Valento, když Vás
opět něco napadne, a nebylo toho za těch dvacet let v prezidiu CTI ČR málo, co
jste připravil a realizoval, rádi se o to s Vámi opět podělíme.
Rozhovor s jubilantem Ing. Vladimírem Valentou přinášíme na str. 3.
(fm)

Čestní členové CTI ČR
Prof. Ing. Karel Laboutka, CSc.
Ing. Vladislav Stříhavka
Karel Komárek
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